
Noen praktiske råd når vi skal på Safari i Kenya

Litt om Flamingo Safari
Flamingosafari drives av Daniel Kikwa, 52 år og ekte Kenyaner. Daniel startet for seg selv 1. Juni 
2007 ved hjelp av microlån fra den norske foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika. 
(www.selvhjelpiafrika.org). 

Bilen vi skal bruke er en Toyota Hiace med 8 seter + sjåfør. Bilen har tak som løftes opp når vi er i 
nasjonalparkene. Det er ikke air-condition i bilene. 

Det er begrenset plass til kofferter så store harde kofferter kan vi ikke ha med.  Slike må settes 
igjen der vi overnatter i Nairobi og man tar med seg bager eller mindre kofferter når vi reiser 
rundt. 

Økonomi – penger - tips
Når vi kommer ned tar vi ut lokal valuta på flyplassen. Kenya shilling (ksh). Det er bra med 
minibanker i Kenya så det pleier ikke å være noe problem. Det er vår anbefaling at dere tar med 
noe dollar for sikkerhets skyld og som dere kan veksle til lokal valuta. Man kan oppleve at kortet 
deres ikke virker eller at minibankene er tomme. 

Det er også vanlig å gi tips i Kenya. Hvis noen gjør dere en tjeneste er det vanlig å gi en mynt 
(f.eks 10 eller 20 shilling). Det er vanlig å gi sjåførene tips på slutten av turen. 

100 ksh = 7 nok (pr 8. mai 2012) 

100 nok = 4130 ksh  

Visum - pass
Ved ankomst til flyplass ordnes visum ved å fylle ut blanketter som dere får på flyet eller som 
ligger i visum-hallen”og det koster USD 50. Betales i $, €, £.

Pass må være gyldig mer enn 6 mnd etter ankomst til Kenya.

Vaksinasjon
Alle ordner nødvendig vaksinering på egen hånd. Vi anbefaler Malarone tabletter mot malaria. De 
er dyre, men man kan stoppe å ta dem 2-3 dager etter at man kommer hjem. (det står 10 dg på 
pakken). 

Noen leger og vaksinasjonskontor anbefaler drikkevaksine. I tillegg anbefales å ta idoform hver 
dag for å holde magen i orden.  

Bevis for gulfebervaksinasjon er påkrevet.

Reiseforsikring
Du må sørge for å ha reiseforsikringen i orden ved bestilling av tur. En ordinær reiseforsikring er 
normalt dekkende. Husk å ta med forsikringsbeviset der det står hvordan du får kontakt med 
forsikringsselskapet.
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Pakkeliste
Sjekk alltid din destinasjon for å se hvor mye du kan ha med. 

Tenk klær som til varme sommerdager i Norge og praktiske sko som sandaler. Det kan være kjølig 
om morgenen og kvelden så en god jakke (eks fleece) og tynn vindjakke er å anbefale .

I Kenya ser man en endring i klesstilen til unge folk, men generelt råd er at lårkorte shorts og 
veldig små topper ikke er sømmelig.  

 Myggolje og myggspray

 Imodium

 Solkrem

 Solbriller

 Caps/solhatt

 Lommelykt (viktig)

 Fotoapparat

 Kikkert kan anbefales

Dere trenger ikke ta med myggnetting.

Fotografering
Det er mye å fotografere og filme på en safari. Vår anbefaling er å ha et enkelt kamera lett 
tilgjengelig og gjerne et speilreflekskamera med en 300 mm linse for game drive. Husk å stille 
kamera på best mulig bildekvalitet. Av erfaring blir det tatt ca 2000 bilder på en tur så husk nok 
minnebrikker. Det kan være en fordel å spørre de lokale om det er OK å bli fotografert. Noen skal 
ha penger (Masaiene) for å bli fotografert. Lyset er en utfordring, speiselt i solskinn midt på dagen 
og i skumringen.

Sikkerhet
Hotellene vi bor på er bevoktet og ingen å forlater hotellet på egenhånd. Man kan ikke ta seg en 
bytur på egenhånd uten at dette er klarert med reiseleder og Daniel. Det er ikke anledning til å 
forlate gruppen ved byvandring. Ved køkjøring i byene holdes vinduene på bilen lukket. Ta godt 
vare på pass og verdisaker på turen.

God tur!

9. mai 2013
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